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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kurikulum 2013

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan yang berisikan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan demikian kurikulum memiliki dua 

dimensi, yang pertama yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran, dan yang kedua yaitu cara yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 

telah memenuhi kedua dimensi tersebut.  

Salah satu karakteristik kurikulum 2013 antara lain: Mengembangkan sikap, 

pengetahuan, serta keterampilan dan dapat di terapkan di berbagai situasi baik di 

lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Memberikan waktu yang 

cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.  

Hal di atas tersebut sesuai dengan tujuan dari kurikulum 2013 pada 

permendikbud No.67 tahun 2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia 

supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara yang 

beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Hal tersebut 

di atas sejalan dengan orientasi kurikulum 2013 yaitu dapat meningkatkan dan 
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menyeimbangkan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill) dan 

pengetahuan (knowledge), (Majid, 2014:28). 

 Untuk dapat meningkatkan dan menyeimbangkan antara kompetensi sikap, 

keterampilan dan pengetahuan maka guru dapat melibatkan siswa secara langsung 

dalam aktifitas pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran maupun 

dengan melakukan pengembangan media pembelajaran karena pada hakikatnya 

media pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami konsep- konsep yang 

bersifat abstrak (Majid, 2014:190). 

 Selain untuk membantu siswa dalam memahami konsep – konsep yang 

bersifat abstrak, media pembelajaran memiliki peranan penting untuk mencapai 

kompetensi dan indikator pada kurikulum 2013 karena pada kurikulum 2013 

kegiatan siswa di awali dengan kegiatan mengamati (membaca, mendengar, 

menyimak dan melihat), baik menggunakan media pembelajaran maupun tanpa 

menggunakan media pembelajaran. 

 Penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa kurikulum 2013 memiliki 

karakteristik antara lain: mengembangkan sikap, pengetahuan, serta keterampilan 

yang dapat di terapkan di berbagai situasi baik di lingkungan sekolah ataupun 

lingkungan masyarakat, sebagai upaya untuk meningkatkan dan menyeimbangkan 

antara kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan maka siswa harus terlibat 

langsung dalam aktiftas pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran, 

selain itu media pembelajaran memiliki peran penting untuk mencapai kompetensi 

dan indikator pada kurikulum 2013,diantaranya: membaca, mendengar, menyimak 

dan melihat. 
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B. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Matematika merupakan bahasa simbol; ilmu deduktif yang tidak menerima 

pembuktian secara induktif; ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang 

terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak di definisikan, ke unsur yang di 

definisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil ( Heruman, 2013:1). 

Matematika merupakan bahasa simbolis yang mempunyai fungsi praktis 

untuk mengekspresikan hubungan – hubungan kuantitatif dan keruangan. 

Sedangkan fungsi teoritisnya untuk memudahkan berfikir. (Sundayana, 2016:2). 

Matematika merupakan bekal bagi peserta didik untuk berfikir logis, analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif. Matematika memiliki ciri utama ialah penalaran secara 

deduktif namun tidak mengabaikan cara penalaran induktif, matematika juga dapat 

dikatakan ilmu yang kajian obyeknya bersifat abstrak. 

Pembelajaran matematika merupakan sebuah proses yang mana siswa ikut 

berperan aktif untuk mengkontruksi pengetahuan matematika. Pembelajaran 

matematika akan lebih baik apabila siswa dapat secara aktif untuk mengkonstruk 

pengalaman yang telah di miliki sebelumnya dengan kosep yang akan di ajarkan, 

karena dalam matematika setiap konsep berkaitan dengan konsep yang lain, dan 

suatu konsep menjadi prasyarat bagi konsep yang lain (Heruman, 2013:4) 

 Pembelajaran matematika merupakan proses yang di sengaja yang di 

rancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan (kelas/sekolah) yang 

memungkinkan kegiatan siswa belajar matematika sekolah. (Aisyah dkk, 2008:1-

4). 
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 Pembelajaran matematika perlu di berikan di sekolah dasar agar siswa 

mengerti hakikat konsep-konsep dasar matematika seperti hakikat bilangan, hakikat 

operasi bilangan, hakikat pengukuran dan geometri (Tombokan, 2014:45) agar 

fikiran dan logika siswa dapat berkembang. 

Penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa matematika sebagai bekal 

peserta didik untuk berfikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, dengan cara 

memberikan pembelajaran matematika di sekolah dasar sebagai upaya pengenalan 

hakikat konsep dasar bilangan, operasi bilangan, pengukuran dan geometri.  

1. Prinsip – Prinsip Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

 Menurut tombokan dkk, (2014: 30-32) prinsip – prinsip yang dapat di 

gunakan sebagai pendekatan belajar kognitif dalam pembelajaran matematika yaitu 

di antaranya: 

1) Belajar matematika harus berarti (meaningful). Belajar matematika dengan 

penuh pengertian meliputi semua materi matematika yang di ajarkan di 

sekolah dasar. 

2) Belajar matematika adalah proses perkembangan. Belajar matematika yang 

efektif dan efisien tidak dengan sendirinya terjadi karena membutuhkan 

cukup waktu dan perencanaan yang baik. 

3) Matematika adalah pengetahuan yang sangat terstruktur. Keterampilan 

matematika harus di bangun dari keterampilan sebelumnya. Keterampilan 

prasyarat harus di penuhi sebelum berpindah pada materi belajar berikutnya. 

4) Anak aktif dalam pembelajaran matematika. Belajar aktif merupakan inti 

belajar matematika yang memungkinkan apabila terdapat anak yang 
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mengalami kesulitan belajar dapat membantu membentuk pengetahuan 

mereka. 

5) Anak harus mengetahui apa yang akan di pelajari dalam kelas matematika. 

Anak biasanya mau bekerja keras untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu . 

oleh karena itu tujuan – tujuan pembelajaran hendaknya nyata, jelas dan di 

mengerti. 

6) Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan belajar. Anak 

dari semua tingkatan belajar harus belajar bagaimana menggunakan kata – 

kata matematika secara lisan sebelum mereka menyajikannya dengan tanda 

simbol. 

7) Menggunakan berbagai bentuk atau model matematika (multiembodied) 

dalam belajar matematika. Matematika di banding dengan mata pelajaran lain 

yang di ajarkan di sekolah adalah abstrak, oleh karena itu materi, model dan 

strategi matematika akan sangat membantu untuk belajar matematika. 

8) Variasi matematika membantu siswa belajar matematika. Prinsip, bentuk dan 

model matematika tergantung pada pengalaman anak dengan berbagai bentuk 

fisik yang di kaitkan dengan konsep –konsep matematika . 

9) Metakognisi mempengaruhi anak belajar. Metakognisi merupakan 

kemampuan mengamati diri sendiri tentang apa yang di ketahui dan 

merefleksikan apa yang di amati. 

10) Pemberian bantuan pada kemampuan yang terbentuk, atau (Retension.)  

Retension matematika menyangkut pengetahuan matematika yang dapat 

digunakan sewaktu – waktu apabila di perlukan. 
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Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat sepuluh prinsip yang 

perlu di terapkan dalam pembelajaran matemati di sekolah dasar secara utuh dan 

saling berkesinambungan karena matematika merupakan ilmu yang yang 

terstruktur maka dari itu siswa harus mengetahui terlebih dahulu apa yang akan di 

pelajari terlebih dahulu, serta mengikut sertakan siswa dalam pembelajaran agar 

pembelajaran dapat berarti dan dengan begitu pemikiran siswa akan dapat 

berkembang. 

2.  Langkah – Langkah Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Adapun langkah – langkah pembelajaran matematika di sekolah dasar menurut 

(Heruman, 2013:3) terdapat tiga langkah di antaranya sebagai berikut: 

1) Penanaman konsep dasar (penanaman konsep), yaitu pembelajaran suatu 

konsep baru matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari konsep 

tersebut. 

2) Pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep, 

yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. 

3) Pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan keterampilan 

bertujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep 

matematika. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa terdapat tiga 

langkah yang dapat di terapkan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar 

di antaranya perlu adanya penanaman konsep dasar ketika siswa belum pernah 

mempelajari konsep kemudian dilanjutkan dengan pemberian pemahaman konsep 
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terhadap konsep yang telah di pelajarinya dan kemudian dilanjutkan dengan 

pembinaan keterampilan agar siswa dapat lebih terampil menggunakan berbagai 

konsep matematika. 

3.  Tujuan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar menurut (Aisyah 

dkk,2008:1-4) yaitu agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat dan efisien, dan 

tepat dalam pemecah masalah. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang di peroleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pembelajaran matematika di 

sekolah dasar memiliki tujuan di antaranya: Memahamkan konsep, dapat 

mengkomunikasikan gagasan agar memperjelas permasalahan dan memecahkan 
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permasalahan dengan cara melatih penalaran dalam berfikir, serta memiliki sikap 

menghargai pengetahuan atau ilmu matematika. 

4.  Ruang Lingkup Matematika di Sekolah Dasar 

Ruang lingkup matematika di sekolah dasar pada kelas II berdasarkan peraturan 

pemerintah dan kebudayaan No 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar 

dan menengah, sebagai berikut: 

1) Bilangan asli dan pecahan sederhana 

Bilangan asli merupakan bilangan yang di mulai dari angka 1 atau himpunan 

bilangan bulat positif dan nol bukan termasuk di dalamnya. Sedangkan 

pecahan sederhana adalah bagian dari sesuatu yang utuh dimana terdapat 

penyebut dan pembilang, yang juga dapat dinyatakan dalam a/b. 

2) Geometri dan pengukuran sederhana 

Geometri merupakan himpunan semua titik, garis, dan bidang dalam ruang 

berdimensi tiga yang berada di dalam bagian tertutup beserta seluruh 

permukaan yang membatasinya. Sedangkan pengukuran merupakan suatu 

kegiatan membandingkan nilai besaran yang di ukur dengan alat ukur yang 

di tetapkan sebagai satuan. 

3) Statistika sederhana merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan 

dengan cara- cara pengumpulan data, penyajian, pengolahan, analisis data 

serta penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan yang dapat di tarik dari penjelasan di atas adalah ruang lingkup 

matematika di sekolah dasar menurut peraturan pemeritah dan kebudayaan no.21 
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tahun 2016 terdiri atas bilangan asli dan pecahan sederhana, geometri dan 

pengukuran sederhana serta statistik sederhana. 

5.  Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Matematika di Sekolah Dasar 

Menurut permendikbud nomor 24 tahun 2016 kompetensi inti pada 

kurikulum 2013 yaitu tingkat kemampuan yang harus di miliki oleh setiap siswa 

agar mencapai standar kompetensi lulusan pada setiap tingkat kelas. Sedangkan 

kompetensi dasar menurut permendikbud no 24 tahun 2016 bab II pasal 2 yaitu 

kempuan dan materi pembelajaran minimal yang harus di capai oleh siswa dalam 

suatu mata pelajaran pada masing - masing satuan pendidikan yang mengacu pada 

kompetensi inti. Adapun isi dari ki dan kd pada kelas II semester 1  yang 

berdasarkan pada permendikbud nomor 24 tahun 2016  yakni sebagai berikut : 

Tabel: 2.1 Kompetensi Dasar Matematika Kelas II  

Kompetensi Inti 

(Pengetahuan) 

Kompetensi Inti 

(keterampilan) 

3. memahami pengetahuan faktual dengan cara 

(mengamati, mendengar, melihat, membaca) 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhlik ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, benda benda yang di jumpainya di 

rumah dan di sekolah.  

4. menyajikan pengetahuan faktual dalam 

bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan prilaku anak beriman dan 

berakhlaq mulia. 

Kompetensi Dasar 

4.4 Menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan 

bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan perkalian dan pembagian 

(Sumber: permendikbud nomor 24 tahun 2016  ) 
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 Agar pembelajaran pada kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik, 

menurut (Majid, 2014:89-90). Maka guru perlu memperhatikan karakteristik 

pembelajaran tematik di antaranya : 

a. Berpusat pada siswa yakni lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek 

belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator.  

b. Memberikan pengalaman langsung yakni pembelajaran tematik dapat 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa (direct experiences) 

dengan cara siswa di hadapkan pada sesuatu yang nyata ( konkret) sebagai 

dasar untuk memahami hal- hal yang lebih abstrak . 

c. Pemisah mata pelajaran tidak begitu jelas yakni fokus pembelajaran di 

arahkan ke tema – tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan 

siswa. 

d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran yakni pembelajaran 

tematik menyajikan konsep- konsep dari berbagai mata pelajaran dalam 

proses pembelajaran agar siswa mampu memhami konsep – konsep secara 

utuh yang berguna untuk membantu dalam memecahkan masalah – masalah 

yang di hadapi dalam kehidupan sehari – hari. 

e. Bersifat fleksible yakni guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata 

pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. 

f. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

C.   Perkalian dan Sifat – sifat Perkalian 

Perkalian merupakan topik yang penting dalam pembelajaran matematika, 

karena sering di jumpai terapanya dalam kehidupan sehari- hari. Pembelajaran 
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perkalian di pilah menjadi dua hal, yaitu perkalian dasar dan perkalian lanjut. 

Perkalian dasar merupakan perkalian dua bilangan satu angka sedangkan perkalian 

lanjut adalah perkalian yang melibatkan paling tidak bilangan dua angka . 

 Definisi perkalian menurut (Haryono, 2014:4) yaitu penjumlahan berulang 

dari bilangan yang sama pada setiap sukunya. Misalnya apabila a dan b merupakan 

sebuah bilangan, maka a x b = b+b+b...+b atau ab adalah penjumlahan berulang 

yang mempunyai a suku dan tiap – tiap suku adalah b . 

mempunyai a suku dan tiap – tiap suku adalah b . 

 Menurut (Haryono, 2014:59 -60) perkalian memiliki sifat – sifat untuk 

setiap a,b, c berlaku di antaranya : 

1. Sifat komutatif (pertukaran)  

Ambil dua bilangan cacah sebarang, misalnya 3 dan 4 , apakah 3 x 

4 = 4 x 3 ? bila kita hitung 3 x 4 = 12 dan juga 4 x 3 = 12. Dengan demikian 

3x 4 = 4 x 3. Apabila hasil perkalian dua bilangan cacah tersebut sama 

dengan hasil perkalian dua bilangan setelah di tukar letak atau tempatnya, 

maka perkalian tersebut memenuhi sifat komutatif ( pertukaran ). Sifat 

komutatif bisa juga di tunjukkan  dengan penjumlahan berulang, misalnya : 

2 x 5 = 5 x 2 

2 x 5 = 5 + 5 

5 x 2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 

Karena hasilnya sama, maka 2 x 5 = 5 x 2. Jadi sifat komutatif perkalian  

a x b = b x a 
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Sifat pertukaran ( komutatif) di definisikan : untuk semua bilangan cacah a 

dan b berlaku a x b = b x a . 

2. Sifat Asosiatif ( pengelompokan) 

Apakah ( 3 x 2) x 6 = 3 x ( 2 x 6 ) ? , apabila dua bilangan pertama 

atau dua bilangan terakhir di kali kan terlebih dahulu, dan hasilnya tidak 

berubah ( sama), maka di katakan bahwa perkalian bilangan cacah 

memenuhi sifat asosiatif ( pengelompokan ). Contoh 2 x 3 x 4 dapat 

digunakan pengelompokan yang berbeda, yaitu : 2 x 3 x 4 = ( 2 x 3) x 4 = 6 

x 4 = 24, atau  2 x 3 x 4 = 2 x ( 3 x 4) = 2 x 12 = 24  

Dengan demikian di dapat ( 2 x 3) x 4 = 2 x ( 3 x 4 ), dari contoh di 

atas tampak adanya sifat asosiatif dari perkalian . 

3. Sifat Distributif ( penyebaran) 

Apabila setiap bilangan cacah a, b, dan c berlaku sifat a x 

(b+c)= (a x b) + (a x c), maka dikatakan bahwa himpunan bilangan cacah 

perkalian terhadap penjumlahan memenuhi sifat distributive ( penyebaran). 

            Contoh : 

              2 x ( 4 + 3) = ( 2 x 4) + (2 x 3) 

                2 x ( 4 + 3) = ( 2 x 4) + ( 2 x 3) 

                                   = 2.4 + 2.3 

                  2 x 7         = 8 + 6 

                     14          =  14 
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4. Sifat Tertutup 

Sifat tertutup pada perkalian bilangan cacah maksudnya ialah, jika 

ada dua bilangan cacah atau lebih di perkalikan, maka hasilnya bilangan 

cacah pula ( tidak keluar dari konteks bilangan cacah) misalnya 2 x 4 = 8, 3 

x 7 = 21 dan lain – lain, 8 dan 21 adalah anggota bilangan cacah.  

5. Sifat Identitas  

Apabila bilangan cacah di kali kan dengan angka satu maka hasilnya 

adalah bilangan itu sendiri . 

   Contoh : 1 x 88 = 88 

                  88 x 1 = 88 

Maka dari itu satu merupakan unsur satuan ( identitas) operasi kali . 

D.  Penelitian dan Pengembangan  

 a. Hakikat Penelitian dan Pengembangan  

 Pengembangan merupakan strategi atau metode penelitian yang cukup 

ampuh untuk memperbaiki praktik pembelajaran (Tegeh, 2014:XIII). Sedangkan 

penelitian dan pengembangan yaitu suatu proses atau langkah – langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada 

yang dapat di pertanggung jawabkan (Sukmadinata, 2007:164). 

 Penelitian dan pengembangan menurut (setyosari, 2010:194) yaitu suatu 

proses yang di pakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan 

dimana penelitian ini mengikuti suatu langkah – langkah secara siklus . 
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 Penelitian pengembangan di dalam dunia pendidikan lebih memfokuskan 

kajiannya pada pada bidang desain atau rancangan, baik berupa model desain dan 

desain bahan ajar maupun produk dan prosedur yang kemudian secara sistematis di 

lakukan uji lapangan, dievaluasi, disempurnakan untuk memenuhi kriteria 

kefektifan, kualitas, dan standart tertentu . 

b.   Karakteristik Penelitian dan Pengembangan  

          Pengembangan memiliki ciri yaitu menghasilkan produk berdasarkan 

temuan – temuan uji lapangan kemudian di revisi dan seterusnya. Sedangkan 

penelitian memiliki ciri menemukan pengetahuan baru, melalui penelitian dasar 

atau untuk menjawab permasalahan – permasalahan praktis di lapangan melalui 

penelitian terapan. 

 Dapat di tarik kesimpulan dari pernyataan di atas tersebut ciri dari penelitian 

dan pengembangan yaitu penghasilan produk yang di dasarkan pada temuan – 

temuan yang ada di lapangan yang kemudian di revisi untuk penyempurnaan 

produk guna membantu menjawab permasalan – permasalahan praktis yang ada di 

lapangan . 

c.   Pentingnya dan Tujuan Penelitian Pengembangan 

 Menurut Setyosari (2010 :196) Ada beberapa alasan mengapa perlu di 

lakukan penelitian pengembangan,di antaranya : 

1) Masih banyaknya fokus penelitian hanya mendeskripsikan pengetahuan, 

jarang memberikan preskripsi yang berguna dalam pemecahan masalah – 

masalah rancangan desain dalam pembelajaran atau pun pendidikan . 
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2) Adanya semangat tinggi dan kompleksitas sifat kebijakan revormasi 

pendidikan . 

Tujuan penelitian pengembangan adalah ingin menilai perubahan – perubahan yang 

terjadi dalam kurun waktu tertentu  

E.  Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara ataupun pengantar. Di dalam bahasa arab, media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. (Arsyad, 2009:3).   

Media juga dapat di katakan sebagai segala alat fisik yang dapat menyajikan 

pesan serta merangsang siswa untuk belajar (sadiman, 2014:7).Sedangkan media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri siswa 

(Haryono, 2015:48). 

1. Jenis – Jenis Media Pembelajaran 

  Menurut (Haryono, 2015:51-52) Berdasarkan rancangannya, media 

pembelajaran yang dapat di manfaatkan memiliki dua jenis yakni yang mulai dari 

yang sederhana ( langsung dapat di manfaatkan yang ada di lingkungan ) sampai 

dengan yang kompleks atau canggih yang dapat di jelaskan sebagi berikut : 

a. Media yang di rancang (by design), yakni media dan sumber belajar yang 

secara khusus di rancang atau di kembangkan sebagai komponen sistem 
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pembelajaran untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat 

formal. 

b. Media yang di manfaatkan (by utilization), yaitu media dan sumber belajar 

yang tidak di desain secara khusus untuk keperluan pembelajaran dan 

keberadaanya dapat di temukan, di terapkan dan di manfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran . 

Berdasarkan jenis – jenis media di atas dapat di simpulkan bahwa media 

pembelajaran yang di kembangkan termasuk ke dalam media yang di rancang ini 

khusus di rancang untuk memberikan fasilitas belajar supaya proses pembelajaran 

dapat terarah dan lebih inovatif.  

2. Cara Pemilihan Media Pembelajaran 

Menurut (Haryono, 2015:67), mengemukakan dalam pemilihan media 

pembelajaran sebaiknya memperhatikan sejumlah prinsip – prinsip, di antaranya 

yakni sebagai berikut : 

a. Menentukan jenis media dengan tepat. 

b. Menetapkan atau mempertimbangkan subyek dengan tepat. 

c. Menyajikan media dengan tepat 

d. Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu tempat, dan situasi 

yang tepat. 

Pemilihan media pembelajaran merupakan syarat yang harus di miliki oleh 

seorang guru. Guru yang kreatif akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan media yang unik, beraneka macam, dan tepat untuk mencapai suatu 

tujuan pembelajaran. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa sebelum melakukan 

pengembangan media, sebaiknya terlebih dahulu memperhatikan prinsip – prinsip 

cara pemilihan media pembelajaran, agar nantinya dalam pengembangan media 

atau penciptaan media dapat di sesuaikan dengan subjek dan dapat di sajikan pada 

waktu yang tepat serta situasi yang tepat. 

3. Merancang Media Pembelajaran  

Menurut (Haryono, 2015:66) ada banyak cara dalam membuat media, cara 

yang berbeda – beda ini nantinya di sesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan 

pembelajaran. Namun secara umum, langkah – langkah yang di lakukan dalam cara 

membuat media adalah sebagai berikut : 

1. Mempelajari tujuan dan kompetensi yang akan di capai dengan media 

tersebut. 

2. Menentukan media yang akan di buat atau di kembangkan. 

3. Membuat desain media yang akan di buat sedemikian rupa sehingga menarik 

dari segi penampilan dan praktis dalam penggunaan. 

4. Menyiapkan alat dan bahan yang di perlukan . 

5. Membuat alat sesuai dengan rancangan ( desain) 

6. Menguji coba alat yang telah di buat untuk mengetahui hasil media yang di 

buat . 

7. Menyempurnakan alat/ bagian komponen media, jika di ketahui masih adanya 

kekurangan. 

8. Mengevaluasi media yang telah di buat. 

9. Memproduksi media. 
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10. Menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran.  

  Media yang di buat sebaiknya harus memenuhi unsur – unsur berikut : a) 

sesuai dengan usia anak. b) keamanan artinya tidak membahayakan anak saat di 

gunakan. c) mudah artinya tidak rumit dalam penggunaanya. d) awet artinya tidak 

mudah rusak saat di gunakan anak. e) membantu siswa untuk mendapatkan 

informasi atau pemahaman suatu materi . 

4. Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran  

 Media memiliki peranan penting dalam pembelajaran, yakni untuk 

menjelaskan hal – hal abstrak dan dapat mewakili guru sebagai alat komunikasi 

materi pembelajaran ( Haryono, 2015 : 48), Sedangkan menurut  (Sudjana, 2013 :2) 

manfaat media pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar, antara lain : 

a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar . 

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih di pahami 

oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih 

baik . 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata – mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata – kata guru, sehingga siswa tidak bosan dan 

guru tidak kehabisan tenaga, apalagi grur mengajar untuk setiap jam 

pelajaran. 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan , mendemostrasikan dan lain – lain .  
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Berdasarkan pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa media memiliki 

manfaat yang sangat penting dalam proses belajar mengajar yang manfaatnya dapat 

di rasakan oleh guru dan siswa, yaitu di antaranya:pengajaran lebih menarik minat 

siswa, memudahkan guru dalam menjelaskan materi dan dapat membuat metode 

dalam pengajaran lebih bervariasi serta untuk siswa lebih berperan aktif dalam 

pembelajaran.  

F.  Macam – Macam Abakus  

Di Asia ribuan tahun yang lalu, orang – orang cina menggunakan abakus yang 

mereka sebut dengan suan – pan untuk mempercepat perhitungan. Di Indonesia di 

sebut dengan sipoa atau sempoa. Abakus merupakan alat hitung tertua dan masih 

digunakan saat ini. Suan – pan berkembang di jepang yang di sesuaikan dengan 

bentuk serta cara penggunaan mereka (Sundayana,2016:108-109). Berikut 

merupakan macam – macam dari jenis dan bentuk abakus di antaranya: 

1. Abakus Romawi  

Abakus Romawi menggunakan lubang berisi butiran – butiran lilin. 1 manik 

dalam lubang pendek dan 4 manik dalam lubang panjang.  

Tabel:2.2 Gambar abakus Romawi 

Sumber: (Sundayana, 2016: 108-109) 

 

Gambar Cara menggunakan 

 

-manik manik warna hitam di 

letak kan di atas untuk memiliki 

nilai 5 

- manik-manik yang berwarna 

putih di letakkan di bawah 

sebagai satuan 
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2. Abakus Rusia 

Abakus Rusia dinamakan tsochottii. Setiap kawat berisi 10 manik 

menggunakan sistem kita dengan pokok 10. Abakus Rusia masih digunakan di 

hampir seluruh bagian Rusia.  

Tabel:2.3 Gambar Abakus Rusia 

Sumber: (Sundayana, 2016: 108-109)          

3. Abakus Cina 

Abakus Cina atau suan – pan menggunakan sistem puluhan. Manik – manik 

yang menyentuh batang pemisah yang di hitung.  

Tabel:2.4 Gambar Abakus Cina 

 

Sumber : (Sundayana,2016:108-109) 

4. Abakus Jepang 

Abakus jepang atau soroban mirip dengan swan – pan bedanya pada 

soroban, manik di bagian bawah ada 4 manik dan di bagian atas hanya ada 

1 manik. 

Gambar Cara menggunakan 

 

 

-  Manik manik di hitung satuan 

- Mendorong manik manik ke 

sebelah kiri 

Gambar  Cara menggunakan  

 -Manik – manik di atas ber nilai 5  

- manik manik  di bawah bernilai 1 

- manik manik di bawah di geser ke atas  

Manik manik di atas di geser kebawah 

untuk di hitung 
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Tabel:2.5 Gambar Abakus Jepang 

Sumber:(Sundayana, 2016 : 108-109) 

G.  Media Abakus Berhitung Perkalian 

1. Pengertian Media Abakus Berhitung Perkalian 

   Media abakus berhitung perkalian merupakan media pembelajaran yang 

digunakan untuk membantu siswa dalam mengoperasikan operasi hitung perkalian 

dengan hasil sampai 100, media tersebut mengadopsi dari abakus rusia namun 

terdapat modifikasi dari segi desain dan cara penggunaanya. 

2. Desain Media Abakus Berhitung Perkalian 

Media ini memiliki lebar 80 cm dan tinggi 70 cm yang keseluruhan bahanya 

menggunakan kayu sehingga tidak membahayakan siswa dalam penggunaanya, di 

bagian atas terdapat nama media yaitu abakus berhitung perkalian yang berguna 

untuk menggenalkan media tersebut kepada peserta didik, terdapat dua pemutar 

angka yang berbentuk persegi sepuluh yang bertuliskan angka 1 sampai 10 yang 

berguna untuk membantu siswa mengubah soal cerita ke dalam bentuk perkalian.  

Terdapat lambang kali (x) dan sama dengan (=) yang berguna agar peserta 

didik mengenal lambang yang biasanya di gunakan dalam operasi hitung perkalian, 

terdapat tiga pemutar angka yang berbentuk persegi sepuluh yang bertuliskan angka 

Gambar  Cara menggunakan  

 

-Manik – manik di atas ber nilai 5  

- manik manik  di bawah bernilai 1 

- manik manik di bawah di geser ke 

atas  

Manik manik di atas di geser kebawah 

untuk di hitung 
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0 sampai 9 yang berguna untuk mengetahui hasil dari opersi hitung perkalian yang 

telah di kerjakan, terdapat sepuluh jeruji yang terbuat dari kayu yang berfungsi 

untuk menguntai manik – manik, terdapat dua laci yaitu laci daerah asal (range) 

dan laci hasil yang di gunakan untuk menyimpan dan menghitung manik- manik, 

serta terdapat manik – manik yang berjumlahkan seratus yang berguna dalam 

membantu menghitung. 

3. Cara Penggunaan Media Abakus Berhitung Perkalian 

Berikut merupakan langkah – langkah penggunaan media abakus berhitung 

perkalian, di antaranya: 

1) Mengamati soal yang berupa soal cerita 

2) Mengubah soal cerita ke dalam bentuk perkalian dengan cara memutar 

pemutar angka sesuai dengan bentuk perkalian yang di minta. 

3) Membuka laci asal (range) dan mengambil manik – manik sesuai dengan 

kebutuhan. 

4) Rangkailah manik – manik ke jeruji - jeruji sesuai dengan konsep perkalian 

sebagai penjumlahan berulang 

5) Ambilah manik – manik yang ada di jeruji satu persatu 

6) Bukalah laci hasil 

7) Masuk kan satu persatu manik – manik ke dalam laci hasil sambil di hitung 

8) Putarlah pemutar angka pada bagian hasil sehingga kalian mengetahui hasil 

dari operasi hitung perkalian yang telah kalian kerjakan. 
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4. Manfaat Media Abakus Berhitung Perkalian 

Dengan adanya pengembangan media Abakus Berhitung Perkalian siswa 

dapat mempelajari matematika dengan menyenangkan karena siswa juga dapat 

perpartisipasi aktif secara langsung di dalam pembelajaran, dan dengan begitu 

siswa dapat lebih mudah untuk memahani konsep perkalian sebagai penjumlahan 

berulang serta dapat menginspirasi guru untuk menciptakan suatu media 

pembelajaran yang menyenangkan di setiap pembelajarannya. 

H.  Perbedaan Media Abakus Rusia dengan Media Abakus berhitung 

perkalian  

Media Abakus Berhitung Perkalian merupakan media yang mengadopsi 

dari abakus Rusia tetapi terdapat beberapa pengembangan dan perbedaan pada 

bentuk desain namun fungsi dan manfaat abakus tersebut masih sama yaitu 

membantu dalam menghitung agar lebih cepat baik dalam penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian. Berikut merupakan penjabaran perbedaan 

dan persamaannya. 

Tabel :2.6 Perbedaan Abakus Rusia dan Abakus Berhitung Perkalian 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

Abakus Rusia  Media Abakus Berhitung Perkalian 

 

 

 

 

 

Perbedaan  

 

 

 

 

 

Persamaan  
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I.  Materi Perkalian di kelas II sekolah dasar 

A. Tema  : 2 (Bermain di lingkungan ku)  

B. Sub Tema   : 1 (Bermain di lingkungan rumah ) 

C. Materi   : Perkalian 

D. Pembelajaran  : 3 

E. Rancangan materi media abakus berhitung perkalian 

1) Nama Media  : Abakus Berhitung Perkalian 

2) Kelas / semester : 2 (dua) / 1 (satu) 

 

- Dari segi desain terdapat penambahan 

pemutar angka 1- 10, penambahan 

simbol perkalian dan sama dengan, 

serta terdapat penambahan pemutar 

angka pada hasil perkalian yang dapat 

di putar sesuai dengan hasil operasi 

perkalian yang telah di lakukan. 

- manik – manik dapat di bongkar 

pasang sesuai dengan kebutuhan. 

- terdapat dua laci yang digunakan 

untuk menyimpan semua manik – 

manik dan laci yang satunya di 

gunakan untuk membantu 

menghitung hasil dari operasi hitung 

perkalian yang telah di operasikan dan 

menyimpan hasil dari penghitungan 

operasi hitung perkalian 

- Manik manik sama sama memiliki jumlah 100 dan 

setiap manik – manik bernilai satuan.  

- Sama sama di gunakan untuk membantu 

mempercepat hitungan dalam penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian. 
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F. Kompetensi inti  : 

1) Menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang di anutnya. 

2) Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan 

bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 

dan tetangga. 

3) Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif, pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan 

mencoba, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan, 

tuhan dan kegiatannya, dan benda – benda yang di jumpainya di rumah, 

di sekolah, dan tempat bermain. 

4) Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan 

prilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 

G. Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda 

berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa indonesia atau bahasa 

daerah melalui teks tulis, lisan, visual dan/ atau eksplorasi lingkungan. 

Matematika 

4.4 Menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan 

bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan 

sehari – hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian 
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H. Indikator  

1. Membaca teks bacaan “ benda – benda di sekitar kita” . 

2. Menyebutkan sifat dan contoh benda – benda yang terdapat di dalam   

teks bacaan “ benda – benda di sekitar kita “. 

3. Mengoperasikan operasi hitung perkalian sebagai penjumlahan 

berulang dengan hasil sampai 100. 

I.     Tujuan  

1.            Dengan membaca teks bacaan “ benda – benda di sekitar kita” siswa 

dapat menemukan kosa kata yang ada di dalam teks yang berkaitan dengan 

benda – benda di sekitar kita dengan benar. 

2.           Dengan membaca teks bacaan “ benda – benda di sekitar kita” siswa 

dapat menyebutkan sifat dan contoh benda – benda yang terdapat di dalam 

teks bacaan “ benda – benda di sekitar kita dengan tepat. 

3.            Dengan mendemonstrasikan media abakus berhitung perkalian siswa 

dapat mengoperasikan operasi hitung perkalian dengan benar 

J. Materi 

Kakek Adi seorang petani mangga, pada musim panen Adi dengan 

senang hati untuk membatu kakek memetik mangga, hasil panen mangga 

sangat banyak, kakek memberi mangga kepada Adi untuk di bawah pulang 
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Kakek memberi Adi sebanyak 3 keranjang buah mangga, masing masing 

keranjang berisi  5 buah mangga. Berapa jumlah seluruh mangga Adi ? 

Apa yang harus kamu lakukan untuk menghitung seluruh mangga Adi?  

Tentunya kamu harus menjumlahkan buah mangga pada setiap keranjang. 

Banyak buah mangga setiap keranjang adalah sama yaitu 5 buah. 

Jadi banyaknya buah mangga adalah 5 + 5 + 5 = 15 

 

 

                       +                      +                     = 

 

 

Penjumlahan ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk perkalian sebagai 

berikut:                           3 x 5 

Artinya: penjumlahan bilangan 5 sebanyak 3 kali 

Jadi, 3 x 5 = 5 + 5 + 5 = 15 

Suasana di kelas II saat itu sangat tenang.Siswa memulai 

pembelajaran dengan membaca doa yang di pimpin oleh ibu guru.Sebelum 

pelajaran matematika di mulai, ibu guru memberikan pengumuman bahwa 

Ani telah memenangkan lomba, ibu guru memberi hadiah kepada Ani. 

 

 

 

 

 

Ibu guru memberikan 4 kotak kepada Ani, masing – masing kotak berisi 3 

penggaris. 

Berapa jumlah penggaris Ani ? 

 

                  +                   +                   +                  = 

 

       3                   3                    3                    3 

                                                                                                  12 
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            Pernyataan di atas dapat di tuliskan ke dalam bentuk perkalian,  

            sebagai 4 x 3 yang berarti 3 + 3 + 3 + 3 = 12 

kenapa 4 x 3 = 3 + 3 + 3+ 3 karena untuk mengetahui jumlah semua            

penggaris milik Ani, maka kita harus menjumlahkan setiap pengaris yang 

ada di setiap kotaknya.  

            Sebagai ilustrasinya: 

            Kotak pertama              = 3  = 3 

 

Kotak kedua                  = 3                               = 12 

 

Kotak ketiga                  = 3 

 

Kotak ke empat              = 3    

 

 

 

 

1. Contoh soal  

1. Ada 3 buah sangkar, masing – masing sangkar berisi 2 burung 

            Berapa banyak burung seluruhnya? 

 

 

 

 

2. Contoh cara menghitung perkalian 

a. Tulislah kalimat matematikanya ! 

Bentuk perkaliannya = 3 x 2 

b. Tentukan hasilnya  

3 x 2 = 2 + 2 + 2 = 6 

 perkalian merupakan penjumlahan berulang dengan jumlah yang 

sama 

a x b = b + b + b  sebanyak a 
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c. Penjelasannya:  

3 x 2 di baca 3 kali 2 artinya 2nya ada 3 kali atau 3 x 2 = 2 + 2 + 2 = 6 

 

3. Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasannya 

1. Ada 4 keranjang apel , setiap keranjang apel ber isi 3 apel . 

Berapa banyak apel semuanya? 

Penyelesaian : 

 

Sama artinya 4 x 3 = 

Banyak apel semuanya 4 x 3 = 12 

2. Ada 3 keranjang masing masing keranjang berisi 5 apel  

Coba kamu hitung banyaknya buah apel tersebut. 

  

                       

 Apa yang kamu lakukan untuk menghitung banyaknya apel ? 

Tentu saja dengan menjumlahkan banyaknya buah apel tentu saja                        

dengan menjumlahkan banyak buah apel dalam setiap keranjang. 

Banyaknya buah apel dalam setiap keranjang adalah sama, yaitu 5 buah. 

Jadi banyaknya buah apel adalah 5 + 5 + 5 = 15 buah 

Penjumlahan tersebut mempunyai 3 suku yang sama.      

Penjumlahan ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk perkalian sebagai berikut: 

3 x 5 
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artinya penjumlahan bilangan 5 sebanyak 3 suku    jadi, 3 x 5 = 5 + 5 + 5 = 15 

3. Tiga orang satpam membawa peluit, masing – masing satpam mempunyai 2 

peluit. Berapa jumlah peluit mereka  

Perhatikan ! 

 

 

Di tulis 3 x 4 

Di baca tiga kali dua 

Jadi 3 x 2 = 2 + 2 + 2 

                =      6 

 

Jadi hasil perkalian adalah 6 

4. Ibu mempunyai 3 piring di atas meja. Pada setiap piring terdapat 4 butir telur. 

Berapa banyak telur seluruhnya ? 

 

 

Pada gambar di atas terdapat tiga kali penjumlahan bilangan 4. Dikatakan 4 di 

jumlahkan berulang sebanyak 3 kali.  

Pernyataan di atas dalam matematika di tulis sebagai bentuk perkalian 3 x 4 (tiga 

kali empat). Jadi, 3 x 4 = 4 + 4 + 4 = 12 (4 di jumlahkan sebanyak 3 kali). 

  

3 dinakamakan faktor pengali 

2 dinamakan faktor yang 

dikalikan 

6 dinamakan hasil kali 
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5. Beni membuat 2 buah perahu kertas . Tiur juga membuat 2 buah  perahu kertas. 

Kemudian, ayah juga membuat 2 perahu kertas lagi. Jika di gabungkan berapa 

jumlah semua perahu kertas ? 

 

 

 

 

 

 

6. Beni mempunyai 1 pistol air. Edo juga mempunyai 1 pistol air . Tiba- tiba si Udin 

datang dan juga membawa 1 pistol air . 

Berapa jumlah pistol air semuanya ?  

 

 

 

 

 

 

4. Teks bacaan “ Benda – benda di sekitar kita” 

Ada banyak benda di sekitar kita. 
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Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. 

Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. 

Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir dan kulit pohon. 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar: Kulit pohon                        Gambar: Pasir dan batu 

 

Contoh benda yang basah adalah air.  

 

 

 

 

 

                             

                           Gambar : Air  

Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. 

 

 

 

 

Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk 

benda juga beragam. 

Ada yang bentuknya tetap. 

Ada juga yang berubah. 

Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat 

yang berbeda. 

Tetapi air yang di dalam botol jika dipindahkan ke gelas bentuknya akan berubah 

menyerupai gelas. 
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J.     Kajian Penelitian yang Relevan 

No Peneliti, Tahun, Judul Persamaan Perbedaan 

1 Sulistyanto, 2015 

“Meningkatkan Hasil Belajar Operasi 

Hitung Bilangan Asli dengan Abakus 

pada Siswa Kelas II SDN Nogopuro”  

1. Media yang 

digunakan dalam 

penelitian 

menggunakan media 

abakus 

2. Penelitian di 

lakukan di kelas II 

SD dengan materi 

yang sama 

 

1. Peneliti terdahulu 

melakukan jenis 

penelitian tindakan 

kelas degan media 

abakus, sedangkan 

peneliti 

menggunakan jenis 

penelitian 

pengembangan 

media abakus . 

 

2 Harjono, 2013 

“ Meningkatkan Motivasi dan Hasil 

Belajar Matematika dengan Media 

Abakus pada Siswa Kelas III SDN 2 

Karang Pandan” 

 

1. Media yang 

digunakan dalam 

penelitian 

menggunakan media 

abakus 

 

1. Peneliti terdahulu 

melakukan jenis 

penelitian tindakan 

kelas degan media 

abakus, sedangkan 

peneliti 

menggunakan jenis 

penelitian 

pengembangan 

media abakus . 

2. Peneliti terdahulu 

melakukan penelitian 

di kelas III dengan 

materi penjumlahan 

dan pengurangan 

sedangkan peneliti 

melakukan penelitian 

di kelas II Materi 

perkalian 

 

3 Widya, 2013 

“Penggunaan Media Abakus 

dalam Peningkatan Hasil Belajar 

Matematika” 

1.  Media yang 

digunakan dalam 

penelitian 

1. Peneliti terdahulu 

melakukan jenis 

penelitian tindakan 

kelas degan media 
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 menggunakan media 

abakus 

abakus, sedangkan 

peneliti 

menggunakan jenis 

penelitian 

pengembangan 

media abakus . 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

K. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah di paparkan 

sebelumnya maka media abakus berhitung perkalian perlu untuk di kembangkan 

untuk membantu siswa memahami materi pelajaran dan juga dapat membantu 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi pada proses pembelajaran 

khususnya pada materi perkalian pada kelas II. Maka perlu adanya pembuatan 

kerangka berpikir pada penelitian ini yang dapat menjabarkan alur penelitian dalam 

penelitian pengembangan, yang di harapkan agar nantinya tidak terjadi kesalahan 

dalam melakukan penelitian.  

Berikut merupakan penjelasan dari kerangka pikir yang dibuat oleh peneliti: 

Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis fakta yang ada di 

lapangan yang kemudian membandingkan dengan kondisi ideal karena fakta yang 

ada dilapangan tidak selaras dengan kondisi ideal maka perlu adanya 

pengembangan media dengan menggunakan prosedur model ADDIE yang 

memiliki lima tahapan diantara tahapannya yaitu, Analisis, Desain, 

Pengembangan,Implementasi dan Evaluasi sehingga dapat menghasilkan media 

abakus berhitung perkalian yang Valid, efektif dan Menarik. 
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Gambar: 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

                      Fakta di lapangan  

1. Guru masih minim dalam 

menggunakan media pembelajaran dalam 

proses belajar dan mengajar . 

2. Peserta didik belum berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran matematika. 

3. Peserta didik belum memahami konsep 

perkalian sebagai penjumlahan berulang. 

 

Maka dari itu perlu adanya pengembangan media pembelajaran 

Dengan menggunakan model pengembangan ADDIE yang memiliki lima 

tahap di antaranya: 

                Kondisi Ideal 

1. Dengan adanya media 

pembelajaran yang inovatif dan 

menarik dapat memotifasi  peserta 

didik untuk mengikuti pembelajaran . 

2.Dengan adanya media 

pembelajaran peserta didik dapat 

lebih paham dengan konsep 

perkalian dan ikut berpartisipasi 

secara langsung dalam pembelajaran. 

Analisis  Desain  Pengembangan  implementasi Evaluasi 

Validasi 

Produk 

Uji coba 

produk 

Produk Media Abakus Berhitung Perkalian yang 

Valid, efektif dan Menarik 

Ahli materi Ahli media Kecil Lapang 




